
 

ROUTEBESCHRIJVING AMELIS’HOF 
 
Naar tuinderij Amelis’Hof op Oud Amelisweerd, Konings laan 9 a Bunnik, Dit 
staat meestal niet in Tom Tom, gebruik daarvoor Koningslaan 11! 
 
Met de auto vanaf A`dam, Rotterdam, Den Haag, Breda, Den Bosch, Arnhem, Hilversum, 
Amersfoort: 
  
Ring Utrecht oostzijde; (eerst richting Arnhem, dan Hilversum, A27).  
Afslag Rijnsweerd. 
Einde autosnelweg (A28) bij stoplichten links, richting Stadion, Lunetten. 
Dan afslag: Stadion. 
Einde afrit, bij stoplichten, links, richting Uithof. 
Na 500 m rechts aanhouden, richting Bunnik (Stadion ligt rechts). 
Na 100 m bocht naar rechts, na 500 m stoplicht, scherpe bocht naar links, na 300 m 
viaduct over autoweg (A27); 
 
Oud Amelisweerd: 2 km na het viaduct van de koningsweg over de A27 is links de 
hoofdingang van het landgoed, aangegeven door een ANWB-bord met `Amelisweerd’;  
 
Parkeren Oud Amelisweerd 
Aan het begin van de oprijlaan parkeren; Daarna de oprijlaan aflopen, brug over, tussen 
het grote landhuis  en theeschenkerij De Veldkeuken rechtdoor tot bij de vijfsprong. Daar 
gaat U linksaf bij het bord Amelis’Hof; na 25 m ligt de tuin aan je linkerhand. Vanaf de 
parkeerplaats is het ongeveer 8 minuten lopen. 
 
Parkeren Rhijnauwen 
U kunt de auto ook parkeren op het parkeerterrein bij Theehuis Rhijnauwen. 
Vandaar uit ziet U aan de linkerkant het grote recreatiegrasveld. Sla daar links af, 
vervolgens ziet U de tennisbanen aan Uw linkerkant. Ga dan rechtdoor langs 2 grote stallen 
van een boerderij. 
Even verderop komt U bij een 5 -sprong. Daar ziet U aan Uw rechterhand een bord 
Amelis’Hof.  
 
Openbaar vervoer 
Met de trein of bus naar Utrecht Centraal Station; vandaar rijdt er minimaal 2 maal in het 
uur een bus: bus 41 naar Wijk bij Duurstede en bus 43 naar Driebergen. Tot aan halte Oud 
Amelisweerd doet de bus er ongeveer 10 minuten tot een kwartier over. Bij de halte ziet u 
de oprijlaan, als u deze afloopt ziet u rechts over de brug DeVeldkeuken, links het MOA. 
Nog verder rechtdoor lopen komt U bij de vijfsprong. Daar gaat U linksaf bij het bord 
Amelis’Hof; na 25 m ligt de tuin aan je linkerhand. Vanaf de parkeerplaats is het ongeveer 
8 minuten lopen.. Bel voor de exacte tijden OV-reisinformatie: 0900 - 92 92.Vanaf  station 
Bunnik bent u op de fiets binnen 10 minuten bij tuinderij Amelis’Hof 
 
Fiets 
Fiets van Utrecht richting Bunnik via de Koningsweg – Provinciale weg. Zie verder boven bij 
Oud  Amelisweerd. 
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